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פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406מיו31/03/2014:#

 יועמ"ש

עמוד 1

תקציר נושאי לדיו
סעי

סוג ישות

מס' ישות

תאור ישות

גו"ח

1

בקשה להיתר

2014166

בית פרטי חד
משפחתי  ,תוכ'
שינויי  +תוס' שטח

2

בקשה לעבודה
מצומצמת

2014163

3

בקשה להיתר

2014179

בית משות'  ,פרגולה גוש3851 :
חלקה6 :
מגרש7 :
גוש3850 :
יחידה אחת מדו
משפחתי  ,הריסה
חלקה123 :
ותוספת למבנה קיי

4

בקשה להיתר

2014159

כביש/דר , +הרחבה

5

בקשה להיתר

2014171

יחידה אחת מדו
משפחתי  ,תוכ'
שינויי ללא תוס'

6

בקשה לעבודה
מצומצמת

2014164

יחידה אחת מדו
משפחתי  ,פרגולה

7

בקשה להיתר

2014178

הריסה ותוספת
למבנה קיי

גוש3641 :
חלקה333 :
מגרש86 :
גוש3753 :
חלקה59 :
מגרש270 :
גוש3637 :
חלקה798 :
מגרש3 :
גוש3636 :
חלקה307 :

8

בקשה להיתר

2014152

סלילה

גוש3638 :
חלקה36 :

עיריית נס ציונה

9

בקשה להיתר

2014155

תוספת לדירה בבית
משות'

10

בקשה להיתר

2014153

פרגולה

גוש3636 :
חלקה8 :
מגרש17R :
גוש3636 :
חלקה75 :

פילי אלו

רחוב זאבי רחבע
 ,43שכונה :לב
המושבה )

לוי חיי

רחוב הבני 71

12

11

בקשה לעבודה
מצומצמת

2014154

בית משות'  ,תוכ'
שינויי ללא תוס'
שטח

גוש3846 :
חלקה1 :
מגרש408 :

שמש שלומי

רחוב לרר משה ,34
רחוב לרר משה 32

13

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406מיו31/03/2014:

גוש3637 :
חלקה567 :

בעל עניי

כתובת

עמ'

כחלו אברה וחני

רחוב צה"ל 8

3

באטיקו' מרי
ואנריקה

רחוב חוש 9

4

שרמה גיטה
ואבינוע

רחוב כצנלסו 34

5

עירית נס)ציונה

שד אפרי

6

משה עינת ויוגב

יעקב חז 15

7

בראל וקטוריה

רחוב פלמ"ח 27

8

חייט עידיית וחיי

רחוב כצנלסו 62

9

רחוב ההסתדרות ,
רחוב השריו

10

11

עמוד 2

סעי 1

תיק בניי1060 :

בקשה להיתר2014166 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406תארי31/03/2014 :
בעלי עניי
מבקש
כחלו אברה וחני
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב צה"ל 8
גוש 3637 :חלקה567 :

יעוד:

מגורי א2

שימושי":

בית פרטי חד משפחתי

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי  +תוס' שטח

מהות הבקשה
תוספת שטח במרת#
שטח עיקרי:

38.00

הערות בדיקה
מבוקש הגדלת מרת #בבית חד משפחתי בהליכי הבניה.
להשלי פרטי בטופס 1
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.

גליו דרישות
 הוכחת בעלות על הנכס
 אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
 אישור מ.מ.י.
 אישור הג"א
 תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
 הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
 הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני( ע"ג דיסקט
 יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406מיו31/03/2014:

עמוד 3

סעי 2

תיק בניי4674 :

בקשה לעבודה מצומצמת2014163 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406תארי31/03/2014 :
בעלי עניי
מבקש
באטיקו #מרי ואנריקה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב חוש 9
גוש 3851 :חלקה 6 :מגרש7 :

תוכניות:

/2/1 ,2/1 ,124 ,1/1ב ,אכרזה חקלאית ,במ ,1999/מק ,6/1/שטח המרחב המוג ,תמא,35/
תממ21/3/

יעוד:

מגורי ב

שימושי":

בית משות#

תאור הבקשה:

פרגולה

מהות הבקשה
הקמת מצללה בדירת גג מערבית בקומה ה'
הערות בדיקה
להראות בכל התכניות מצללה קיימת מבטו ושילוב בי שתי המצללות.
החלטות
החלטה לאשר בתנאי לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.

גליו דרישות
 הוכחת בעלות על הנכס
 אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
 המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
 הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
 יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406מיו31/03/2014:

עמוד 4

סעי 3

תיק בניי1531 :

בקשה להיתר2014179 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406תארי31/03/2014 :
בעלי עניי
מבקש
שרמה גיטה ואבינוע
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב כצנלסו 34
גוש 3850 :חלקה123 :

יעוד:

מגורי א2

שימושי":

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

הריסה ותוספת למבנה קיי

מהות הבקשה
סגירה והריסת מרפסת +החלפת גג רעפי.
שטח עיקרי:

11.93

הערות בדיקה
הבית עובר שיפו, 0בוצעו הריסות ,פירוק הגג והוצא צו הפסקה מינהלי.
לכלול בבקשה פיתוח השטח ולתת פתרונות חניה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.

גליו דרישות
 מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
 הוכחת בעלות על הנכס
 אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
 המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
 אישור התקשרות ע אתר פסולת הבניה
 אישור מ.מ.י.
 אישור הג"א
 אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
 אישור יוע 0התחבורה של העיריה )ליוע 0תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 אישור תאגיד המי "מי ציונה"
 אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז
 אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 אישור מנהל אג #שפע לפיתרו להפרדת אשפה
 תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
 ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר או דו"ח פיקוח לגבי התאמת הבית להיתר.
 הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
 הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני( ע"ג דיסקט
 יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 פתרו למזגני
 התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו ,גידור השטח

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406מיו31/03/2014:

עמוד 5

סעי 4

תיק בניי10142 :

בקשה להיתר2014159 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406תארי31/03/2014 :
בעלי עניי
מבקש
עירית נסציונה
כתובת:
גוש חלקה:

שד אפרי"
גוש 3641 :חלקה ,364 :חלקה 333 :מגרש86 :
גוש 5867 :חלקה ,96 ,97 ,98 :חלקה 90 :מגרש ,90_5867 :חלקה ,89 :חלקה 87 :מגרש:
113

תוכניות:

נס/במ ,1/107/נס/במ2/107/

יעוד:

דר משולבת קיימת ,דר מוצעת

שימושי":

כביש/דר

תאור הבקשה:

הרחבה

מהות הבקשה
שינויי גיאומטריי ותשתיות בצומת רח' הארבל/שד' אפרי
הערות בדיקה
להשלי פרטי וחתימות בטופס 1
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.

גליו דרישות
 אישור יוע 0התחבורה של העיריה )ליוע 0תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 אישור תאגיד המי "מי ציונה"
 אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז
 אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי בהיתר
 אישור מח' נכסי
 יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406מיו31/03/2014:

עמוד 6

סעי 5

תיק בניי4822 :

בקשה להיתר2014171 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406תארי31/03/2014 :
בעלי עניי
מבקש
משה עינת ויוגב
כתובת:
גוש חלקה:

יעקב חז 15
גוש 3753 :חלקה 59 :מגרש270 :

שימושי":

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
תכנית שינויי :שינויי בגדרות ,שינוי מדרגות ,שינוי מיקו המזווה ,שינויי בפתחי ובפיתוח שטח.
הערות בדיקה
לתק טופס  1וטבלת שטחי
לבטל תכניות וחישובי שטחי שאינ קשורי למהות הבקשה.
להנמי גדר אחורית לגובה  1.50מ' לכל היותר ולתת חיפוי גדר באב כורכרית.
לתק תכנית פריסות גדרות.
להראות מחיצות במחסני בצורה ברורה

מהל* דיו
שול הציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.

גליו דרישות
 הוכחת בעלות על הנכס
 אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
 המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
 הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
 יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406מיו31/03/2014:

עמוד 7

סעי 6

תיק בניי2901 :

בקשה לעבודה מצומצמת2014164 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406תארי31/03/2014 :
בעלי עניי
מבקש
בראל וקטוריה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב פלמ"ח 27
גוש 3637 :חלקה 798 :מגרש3 :

תוכניות:

/2/1 ,2/1 ,1/79 ,1/1ב ,3/50/11 ,מק ,5/1/מש ,200007/תמא ,35/תמא ,38/תממ21/3/

יעוד:

מגורי א3

שימושי":

יחידה אחת מדו משפחתי

תאור הבקשה:

פרגולה

מהות הבקשה
הקמת מצללה ומעקה קל מעל גדר קיימת  +גגו כניסה ביח"ד צפונית
הערות בדיקה
להוציא מהבקשה גגו כניסה או לחלופי להגיש בקשה להיתר רגילה שלא במסגרת "בקשה לעבודות מצומצמות"
מהל* דיו
שול הציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.

גליו דרישות
 אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
 המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
 הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
 יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 דו"ח פיקוח

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406מיו31/03/2014:

עמוד 8

סעי 7

תיק בניי1619 :

בקשה להיתר2014178 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406תארי31/03/2014 :
בעלי עניי
מבקש
חייט עידיית וחיי
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב כצנלסו 62
גוש 3636 :חלקה307 :

יעוד:

מגורי א2

שטח מגרש:

497.50

תאור הבקשה:

הריסה ותוספת למבנה קיי

מהות הבקשה
תוספת בניה לבית קיי
שטח עיקרי:

174.32

שטח שירות44.55 :

יח"ד1 :

הערות בדיקה
הבקשה מובאת לדיו מאחר ותוק #ההחלטה פג בדצמבר 2013

מהל* דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.

גליו דרישות
 אישור הג"א
 ערבות בנקאית להבטחת תנאי ההתר
 התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו ,גידור השטח
 אחראי לביצוע

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406מיו31/03/2014:

עמוד 9

סעי 8

תיק בניי10046 :

בקשה להיתר2014152 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406תארי31/03/2014 :
בעלי עניי
מבקש
עיריית נס ציונה
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב ההסתדרות  ,רחוב השריו
גוש 3638 :חלקות36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,50 :
גוש 3639 :חלקות38 ,39 :
גוש 3846 :חלקה 298 :מגרש ,209_3846 :חלקה 240 :מגרש200_3846 :
גוש 4546 :חלקה53 :

יעוד:

דר קיימת
תאור הבקשה:

סלילה

מהות הבקשה
ביצוע עבודות סלילה ,גינו  ,תשתיות ותאורה
מהל* דיו
רוני מציג בקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.

גליו דרישות
 אישורהבעלי של הנכס
 אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת כתנאי בהיתר
 אישור מורשה נגישות )מתו"ס( לאחר שהתייע 0ע מורשה נגישות שירות
 אישור יוע 0התחבורה של העיריה )ליוע 0תחבורה יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 אישור תאגיד המי "מי ציונה"
 אישור מהנדס תשתיות ביוב ניקוז
 אישור מהנדס פיתוח )למהנדס פיתוח יש להמציא עותק בקשה+מידע תיכנוני+החלטה(
 תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי כתנאי היתר
 הצהרת המהנדס
 הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני( ע"ג דיסקט
 אישור מח' נכסי
 יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 תאו ע מחלקת גני ונו#

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406מיו31/03/2014:

עמוד 10

סעי 9

תיק בניי3303 :

בקשה להיתר2014155 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406תארי31/03/2014 :
בעלי עניי
מבקש
פילי אלו
כתובת:
גוש חלקה:
יעוד:

רחוב זאבי רחבע"  ,43שכונה :לב המושבה ) ,נס(118/
גוש 3636 :חלקה ,482 :חלקה 8 :מגרש17R :
מגורי ב מיוחד

שטח מגרש:

1132.00

תאור הבקשה:

תוספת לדירה בבית משות#

מהות הבקשה
תוספת בניה בגג לדירה בקומה ג בבית משות#
שטח עיקרי:

23.00

הערות בדיקה
לתק ולהשלי טופס 1
לבטל קירוי כניסה מחדר מדרגות למרפסת גג
לבטל כניסה למרפסת גג מחדר מדרגות
מהל* דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.

גליו דרישות
 מת התחיבות לתיקו כל נזק שיגר לרכוש הציבורי.
 הוכחת בעלות על הנכס
 אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
 המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
 אישור מ.מ.י.
 אישור הג"א
 אישור התקשרות ע מעבדה מוכרת
 תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
 הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
 הגשת בקשה סופית )לאחר תיקוני( ע"ג דיסקט
 יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר
 התר ינת לאחר :מת עותק מתעודת קבל רשו

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406מיו31/03/2014:

עמוד 11

סעי 10

תיק בניי2131 :

בקשה להיתר2014153 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406תארי31/03/2014 :
בעלי עניי
מבקש
לוי חיי
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב הבני" 71
גוש 3636 :חלקה75 :

יעוד:

מגורי א2

שטח מגרש:

504.50

תאור הבקשה:

פרגולה

מהות הבקשה
פרגולה
הערות בדיקה
לציי מידות וגודל ביחס לשטח חצר ע"פ התקנות
מהל* דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.

גליו דרישות
 הוכחת בעלות על הנכס
 אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
 המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
 תצהיר מינוי אחראי לביקורת וקבלת המינוי
 הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
 יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406מיו31/03/2014:

עמוד 12

סעי 11

תיק בניי4443 :

בקשה לעבודה מצומצמת2014154 :

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406תארי31/03/2014 :
בעלי עניי
מבקש
שמש שלומי
כתובת:
גוש חלקה:

רחוב לרר משה  ,34רחוב לרר משה 32
גוש 3846 :חלקה 2 :מגרש ,408 :חלקה 1 :מגרש408 :

תוכניות:

/121א/2/1 ,ב ,אכרזה חקלאית ,במ ,1999/תמא ,35/תמא ,38/תממ ,21/3/תצר613/

יעוד:

מגורי ג

שימושי":

בית משות#

תאור הבקשה:

תוכ' שינויי ללא תוס' שטח

מהות הבקשה
שינוי דלת כניסה לדירה מס '  , 13בקומה ג' בבית משותף.
הערות בדיקה
להשלי ולתק פרטי בבקשה
מהל* דיו
רוני מציג הבקשה.
החלטות
לאשר בכפו להשלמת גליו דרישות והערות הבדיקה ובתיאו" ע" מחלקת רישוי.

גליו דרישות
 הוכחת בעלות על הנכס
 אישור כל הבעלי הרשומי של הנכס  +תעודת זהות לחילופי
 המצאת הודעה ע"פ תקנה 2ב'
 הצהרת המהנדס והגשת חישובי סטטי
 יש להגיש  3תכניות הגשה מתוקנות לקבלת היתר


עמוס לוגסי
יו"ר ועדת מישנה
מקומית
לתכנו ובניה


קיריל קוזיול
מהנדס הועדה

הישיבה התקיימה בלשכת מהנדס העיר ,רח' הבני"  ,9נס,ציונה

פרוטוקול רשות רישוי מספר  201406מיו31/03/2014:

עמוד 13

